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โรคเอแอลเอส
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ของดี

คุณรู้หรือไม่….
ประเทศไทยกำ�ลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

พักดี

แอ่วเหนือ ชมดอย เที่ยวไรชา
สัมผัสวิถีชาวเขา ที่ “แม่สลองและหัวแม่คำ�”
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กรุงไทย-แอกซ่า ไลฟ์ ฉบับนี้มาพบกับผู้อ่านในช่วงสงกรานต์
ซึ่งเป็นเทศกาลส�ำคัญของคนไทย รวมทั้งเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวัน
ครอบครัวอีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งเดือนที่พวกเราทุกคนรอคอย ถึงแม้เดือนนี้
อากาศจะร้อนอบอ้าว แต่เรากลับอบอวลไปด้วยความสุข สนุกสนานรื่นเริง
เย็นใจกันถ้วนหน้า
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ นอกจากจะสนุกสนานกับเพื่อนๆแล้ว เรา
ลองหันกลับมาร่วมกันเอาใจใส่ครอบครัวและผู้สูงอายุในครอบครัวกัน ใครที่
ไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากการท�ำงาน ปีนี้ลองใช้ช่วงโอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นใน
การกลับมาให้ความสุขกับครอบครัว เชื่อว่าจะเป็นปีท่ีคุณจะมีความสุขไม่รู้
ลืมเลยทีเดียว
ส�ำหรับฉบับนี้เรามีทั้งบทความดีๆอีกเช่นเคย ทั้งเรื่องสุขภาพ ท่องเที่ยว
ซึ่งเราจะพาขึ้นเหนือเที่ยวให้หายร้อน รวมถึงเรื่องราวของสังคมผู้สูงอายุ
ข่าวดีต้อนรับสงกรานต์ และกิจกรรมร่วมสนุกอีกมากมาย

ดูดี

วารสาร กรุงไทย-แอกซ่า ไลฟ์
ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2558
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• กรุงไทย-แอกซ่า ชูกลยุทธ์การใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
• คาราวานตรวจสุขภาพทั่วไทย
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กรุงไทย-แอกซ่า ชูกลยุทธ์การใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
สร้างเบี้ยปี 2557 แตะ 48.9 พันล้านบาท พร้อมก้าวสู่
ผู้น�ำตลาดประกันชีวิต
มร.เดวิด โครูนชิ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวิต เปิดเผยว่า ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯปี 2557 เป็นที่น่า
พอใจแม้ช่วงครึ่งปีแรกจะอยู่ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
และมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจตลอดทั้งปี โดยปัจจุบัน กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวิต ขึ้นสู่อันดับ 3 ด้านเบี้ ยรั บ ปี แ รก และอั น ดั บ ที่ 5 ในด้ า น
กรมธรรม์ที่มีผลบังคับ
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Krungthai-AXA Life

Caravan Health Check

คาราวานตรวจสุขภาพ
สวัสดีปีใหม่ไทย บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอขอบคุณลูกค้าและคนไทยทั่วประเทศ ที่ท่านได้
ร่วมตรวจสุขภาพในกิจกรรมคาราวานตรวจสุขภาพทั่วไทย ปีนี้เราเข้าสู่ปีที่ 7 แล้วในการมอบบริการสุขภาพที่ดี
แก่คนไทย และปี 2558 นี้เราได้บริการลูกค้ามากกว่า 15,000 ราย ใน 15 กิจกรรมทั่วประเทศ เพื่อเป็นการ
ขอบคุณและส่งเสริมให้คนไทยตระหนักต่อการรักษาสุขภาพ และเรายังมีกิจกรรมที่มาบริการลูกค้าอีกถึง 45 ครั้ง
ภายในปี 2558 นี้ แล้วพบกันกับกิจกรรมคาราวานตรวจสุขภาพใกล้บ้านท่าน
ลูกค้าสามารถติดตามกิจกรรมคาราวานตรวจสุขภาพได้ที่ www.krungthai-axa.co.th หรือติดตามที่
www.facebook.com/KrungthaiAXALife และมาเป็นเพื่อนกับเราผ่านโปรแกรม Line Krungthai-AXA Life
ขอให้ลูกค้าทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
5

ทำ�ดี

กรุงไทย-แอกซ่า เยี่ยมชุมชนทอผ้าคูบัว
พร้อมเซ็นสัญญาปีที่ 3
มร.เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหาร
ระดับสูงพร้อมพนักงานอาสาสมัคร บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวิต เดินทางเยี่ยมเยียนชุมชนที่ผลิตผ้าทอมือเพื่อ
ใช้ในการท�ำปกกรมธรรม์ของกรุงไทย-แอกซ่า พร้อมเซ็น
สัญญาเป็นปีที่ 3 เพื่อสั่งซื้อผ้าจ�ำนวน 12,000 เมตร ณ
บ้านคูบัว จ.ราชบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เยี่ยมเยียน
ชมรมคนพิการวังเหนือ จ. ล�ำปาง
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต น�ำโดยคุณสายฝน
สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และ
พนักงานจิตอาสา ร่วมเดินทางเยี่ยมเยียนชมรมคนพิการ
วังเหนือ จ.ล�ำปาง พร้อมวางแผนงานการจัดท�ำภาพวาด
การ์ดวันเกิดส�ำหรับลูกค้าปี 2559 ที่จัดท�ำต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 4
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Krungthai-AXA Life

(ALS - Amyotrophic Lateral Sclercosis)
โดย : นพ. สินธิป พัฒนคูหา (แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู) โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

กลายเป็นกระแสไปทั่วโลก เมื่อสมาคมผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
เอแอลเอส (ALS Assocition) เดินหน้า ท้า คนดังทั่วโลกท�ำภารกิจ
#IceBucketChallenge เทน�้ำเย็นเจี๊ยบราดทั้งตัวจนหนาวสั่น พร้อมบริจาค
เงินตามศรัทธาให้มลู นิธใิ ด ๆ ก็ได้ตามชอบ และส่งค�ำท้าให้เพือ่ นต่ออีก 3 คน
ท�ำตามภายใน 24 ชั่วโมง หากใครไม่ท�ำตามจะต้องบริจาคเงิน 100 ดอลลาร์
สหรัฐ (ประมาณ 3,000 บาท) เข้ากองทุนสมาคมผู้ป่วยโรคเอแอลเอสแทน
เพื่อที่สมาคมจะน�ำไปท�ำวิจัยให้การรักษาผู้ป่วย และสนับสนุนการต่อสู้กับ
โรคนี้ในด้านต่างๆ วันนี้เรามาท�ำรู้จักโรคที่ก�ำลังอินเทรนด์นี้กันดีกว่าครับ
โรคกล้ามเนือ้ อ่อนแรงเอแอลเอส
นั้น จริงๆ แล้วไม่จัดว่าเป็นโรคของ
กล้ามเนื้อโดยตรง แต่เป็นโรคที่เกิด
จากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาท
ที่ ค วบคุ ม การท� ำ งานของกล้ า มเนื้ อ
หรือความผิดปกติของเซลล์ประสาท
น�ำค�ำสั่ง จึงท�ำให้กล้ามเนื้อตามแขน
และขาอ่อนแรงลง กลืนล�ำบาก พูดไม่ชดั
โดยเซลล์เหล่านี้มีอยู่ในไขสันหลังและ
สมอง เมื่อเซลล์เสื่อมมากขึ้น มันจะ
ค่อยๆ ตายไปในที่สุด อาจเรียกชื่อโรค
นี้อีกชื่อว่า “โรคของเซลล์ประสาทน�ำ
ค�ำสัง่ ” (motor neuron disease; MND)
จากสถิติทั่วโลกพบว่า มีผู้ป่วย
โรคนี้ ไ ม่ ม ากนั ก โดยในประชากร
100,000 คน จะพบคนป่วยโรคนี้เพียง
4-6 คนเท่านั้น โดยพบในผู้ที่มีอ ายุ
มากมากกว่าในคนอายุน้อย เนื่องจาก
อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้อยู่ระหว่าง
60-65 ปี และพบในเพศชายมากกว่า
เพศหญิงประมาณ 1.5 เท่า และถึงแม้
วิทยาการสมัยใหม่จะก้าวหน้าไปมาก

แต่จนถึงปัจจุบันทางการแพทย์ก็ยังไม่
ทราบสาเหตุของการเกิดโรคนี้ที่แน่ชัด
ผู ้ ป ่ ว ยเอแอลเอสจะมี อ าการ
กล้ามเนือ้ อ่อนแรง โดยจะเริม่ อ่อนแรง
ตามมือ แขน ขา หรือเท้าข้างใดข้าง
หนึง่ ก่อน เช่น เดินแล้วล้มบ่อย สะดุดบ่อย
ยกแขนไม่ขนึ้ ก�ำมือถือของไม่ได้ หยิบจับ
ของเล็ ก ๆ ได้ ล� ำ บาก ลุ ก นั่ ง ล� ำ บาก
ใส่รองเท้าแตะแล้วหลุดง่าย หากเป็น
นานเข้าจะมีอาการกลืนอาหารล�ำบาก
ส�ำลักง่าย พูดไม่ชัด พูดเหมือนลิ้นแข็ง
ลิ้นลีบ แขนขาลีบ แต่จะไม่มีอาการชา
และมี สติ สัมปชั ญ ญะดี ผู ้ ที่ มี อาการ
หนักจะพบกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจ เช่น
กระบังลม อ่อนแรงร่วมด้วย ท�ำให้
มีอาการเหนื่อย หอบ หายใจล�ำบาก
และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วย
จะเสียชีวิตในที่สุด เพราะระบบหายใจ
ล้มเหลว และเกิดการติดเชื้อในปอด
เพราะส�ำลักน�้ำและอาหาร ระยะเวลา
โดยเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงเสีย
ชีวิตอาจกินเวลาตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี

ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรค
เอแอลเอสให้หายขาด โดยร้อยละ 50
ของผู้ป่วยเอแอลเอส โดยเฉลี่ยจะ
เสียชีวิตหลังจากมีอาการในระยะเวลา
ประมาณ 2 ปี มีประมาณร้อยละ 50
ที่จะมีชีวิตอยู่ได้ราวๆ 5 ปี และมีแค่
ร้อยละ 10 เท่านั้นที่อาจมีชีวิตอยู่ได้
8-10 ปี สิ่งส�ำคัญก็คือ ผู้ป่วยโรคนี้จะ
มีความเครียดง่าย เพราะรู้ดีว่าโรคนี้
รักษาไม่ได้ ท�ำได้เพียงประคับประคอง
อาการ อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ ความทุกข์
ทรมานจากโรค ท�ำให้ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ แม้สมองจะยังรับรูว้ า่ เกิดอะไรขึน้
ดังนัน้ ครอบครัวจึงเป็นก�ำลังใจทีส่ ำ� คัญ
ที่สุดที่จะท�ำให้ผู้ป่วยยอมรับและเข้าใจ
กับโรคนี้ เพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มี
ความสุขได้มากที่สุด

นพ. สินธิป พัฒนคูหา

โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
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คุณรู้หรือ ไม่….
ประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ
โดย : แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่

สวัสดีครับ วันนี้จะขอเล่าถึงสถานการณ์ด้านประชากรในประเทศไทยครับ โดยในปัจจุบัน
ประเทศไทยได้มีการเข้าสู่สถานะของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ การที่สังคมไทยเป็นสังคมผู้สงู
อายุ ผลที่ตามมาคือผู้อยู่ในวัยแรงงานต้องรับภาระมากขึ้นในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุนั่นเอง
จากส�ำมะโนประชากรและเคหะพบว่าอัตราส่วน
เกื้อหนุนผู้สูงอายุ (Potential support ratio) มีแนวโน้ม
ลดลง โดยปี 2011 ประเทศไทยมีอัตราส่วนเกื้อหนุน
ผู้สูงอายุเท่ากับ 6 คน และมีการคาดหมายว่าจะลดลง
เหลือเพียง 3 คน ในปี 2030 แสดงว่าปี 2030 คนทีอ่ ยู่
ในวัยแรงงานเพียง 3 คนต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุจ�ำนวน
1 คน อัตราการเกื้อหนุนผู้สูงอายุที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

นีจ้ ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูส้ งู อายุในอนาคตอันใกล้
เพราะถ้าคนในวัยแรงงาน ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประเทศไม่เพียงพอ ย่อมจะมี
ผลกระทบต่อการจัดหาสวัสดิการต่างๆ ให้ผู้สูงอายุ
ในอนาคตด้วยเช่นกัน ซึ่งแนวโน้มนี้เป็นไปในทาง
เดียวกันทั่วทั้งเอเชีย

อัตราการเกื้อหนุนของผู้สูงอายุในประเทศเอเชีย 2011 - 2050
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การทีส่ งั คมมีประชากรทีม่ อี ายุยนื น่าจะเป็นสิง่ ทีด่ ี
ที่แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพ แต่ใน
ทางเดียวกันทุกภาคส่วนต้องเตรียมการณ์ล่วงหน้า
ให้พร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะด้านสาธารณะสุขที่ต้อง

เตรียมการส�ำหรับผูส้ งู อายุ โดยทีป่ จั จุบนั ค่ารักษาพยาบาล
ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ในอัตราเฉลี่ย
ที่ประมาณ 4% ต่อปี ซึ่งท�ำให้ผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีการ
เตรียมพร้อมได้รับความล�ำบากในการด�ำรงชีวิต

อัตราเงินเฟ้อของค่ารักษาพยาบาล
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จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว การเตรียม
ความพร้อมจึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาท�ำงาน
ร่วมกัน ด้านสาธารณสุขต้องมีการวางแผนเพือ่ เตรียม
รับมือกับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ในด้านสวัสดิการ
ควรมีการจัดสรรสวัสดิการต่างๆ ส�ำหรับผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนือ่ งและทัว่ ถึง โดยภาครัฐก็ได้มสี วัสดิการสุขภาพ
ถ้วนหน้า และการมีบัตรประจ�ำตัวและการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ เป็นต้น แต่ก็ยังไม่พอเพียงกับความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุ

ดังนั้นสิ่งที่จ�ำเป็นที่สุดในปัจจุบันที่นอกเหนือจาก
สวัสดิการของภาครัฐฯ ที่ให้กับผู้สูงอายุนั่นคือความ
คุ้มครองในเรื่องของสุขภาพทุกด้านตามค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาการเจ็บป่วยจาก
สุขภาพ หรือโรคร้ายแรง รวมถึงเงินชดเชยรายได้กรณี
เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้สูงอายุได้
รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ตกเป็นภาระ
หนักให้กับลูกหลานหรือผู้ดูแล
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน) จึงได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องการ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาพยาบาลที่ มี
ประสิทธิภาพจากโรงพยาบาลเอกชนชั้นน�ำ ท� ำ ให้

ช่ ว งกลางปี นี้ ท างบริ ษั ท ได้ มี ก ารเตรี ย มพร้ อ ม
ในการออกผลิ ตภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ผู ้ สู ง อายุ ที่ ให้ ความ
คุ้มครองโรคมะเร็ง และค่าชดเชยรายวันในการรักษา
พยาบาล โดยรั บประกั น “แบบไม่ ต้ อ งตรวจ และ
ตอบค�ำถามสุขภาพ” และให้ความคุ้มครองสูงสุด
ถึง 500,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนใน

ประเทศไทยได้รับความคุ้มครองที่ทั่วถึงทั้งด้านชีวิต
และสุขภาพ หากท่านลูกค้าสนใจอดใจรอกันถึงช่วง
กลางปีนี้นะครับ
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รู้ดี

เล่าสู่กันฟัง...ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์
โดย : คุณวรรณิภา ตัวตน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

เผลอแป๊บเดียวก็ยา่ งเข้าสูเ่ ดือนที่
สี่ของปีแล้ว เพิ่งจะฉลองปีใหม่ (สากล)
กันมาหมาดๆ ปีใหม่จีนก็เพิ่งผ่านไป
ทีนกี้ เ็ ป็นช่วงเวลาเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย
แต่ไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆ เราก็พร้อมที่
จะฉลองกันได้เสมออยูแ่ ล้ว ซึง่ เทศกาล
วั น สงกรานต์ ป ี นี้ มี ช ่ ว งวั น หยุ ด ยาว
ติดต่อกัน 5 วัน และบางคนก็อาจหยุด
เพิ่มเติมอีกด้วย หลายคนคงวางแผน
เดินทางกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัด หรือ
ไปท่องเทีย่ วทัง้ ในและต่างประเทศ
พูดถึงเรื่องท่องเที่ยว หากคิดจะ
ช่วยกันสนองนโยบายของรัฐบาลโดย
การท่องเที่ยวภายในประเทศก็จะเป็น
การดี เพราะจะได้ประโยชน์กันหลาย
ฝ่ายทีเดียว ผูท้ ใี่ ช้จา่ ยท่องเทีย่ วภายใน
ประเทศสามารถน�ำค่าใช้จา่ ยไปลดหย่อน
ภาษีได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กฎกระทรวงฉบับที่ 305 ลงวั น ที่
15 ธันวาคม 2557 อ้างอิงจาก http://
www.rd.go.th/publish/fileadmin/
images/image_news/
news10_2558.pdf) สิทธิล ดหย่ อน
ครั้ ง นี้ เ ป็ น การให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู ้ เ สี ย ภาษี
บุคคลธรรมดาเท่านั้นค่ะ แต่ขอย�้ำว่า
อย่าลืม! เก็บใบเสร็จหรือใบก�ำกับภาษี
ค่าแพคเกจทัวร์ หรือค่าทีพ่ กั โรงแรมไว้
ใช้ลดหย่อนภาษีดว้ ยนะคะ ซึง่ สามารถ
ใช้เป็นค่าลดหย่อนเพือ่ ค�ำนวณภาษีได้
ถึง 15,000 บาทต่อปี เริม่ ใช้ตง้ั แต่วนั ที่
16 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558
ในส่ ว นของรั ฐ บาลนั้ น เชื่ อ มั่ น
ว่ามาตรการทางภาษีนี้จะช่วยกระตุ้น
และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว
ภายในประเทศให้กลับมาเฟือ่ งฟูอกี ครัง้
และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ
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ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวภายในประเทศ
สามารถนำ�ไปลดหย่อนเพื่อคำ�นวณ
ภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท ต่อปี
ท่องเทีย่ ว โรงแรม รวมทัง้ ธุรกิจต่อเนือ่ ง
กับการท่องเที่ยวอีกด้วย และยิ่งไป
กว่านั้นยังจะเป็นการช่วยสังคมให้เกิด
ความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว
ที่สมาชิกได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวและ
มีกิจกรรมร่วมกัน แหม! ดีจริงๆ ค่ะ

เอาล่ ะ ค่ ะ ใครไปเที่ ย วที่ ไ หน
ประสบการณ์ เ ป็ น อย่ า งไรก็ ส ามารถ
แบ่งปันกันได้นะคะ เดี๋ยวนี้มี social
media ไว้ให้ท่านแบ่งปันประสบการณ์
และความคิดเห็นต่างๆ ซึง่ นับว่าดีมาก
หากเจอเรื่องดีๆ ก็บอกต่อกันเพื่อเป็น
การส่งเสริมให้ผู้อื่นรับทราบเพื่อจะได้
ช่วยกันอุดหนุนส่งเสริม แต่หากเจอสิ่ง
แย่ๆ หรือไม่ดี ก็ควรน�ำมาแบ่งปันเพื่อ
ให้รับทราบ ระวัดระวัง และผู้เกี่ยวข้อง
ควรต้องพิจารณาและแก้ไขปรับปรุง
ฉะนั้นหากใช้ social media ให้ถูกทาง
และสร้างสรรค์ ก็ไม่มีวันเป็นโทษให้กับ
ผู้ใช้หรือผู้บริโภค สังคมเราก็จะน่าอยู่
ยิ่งขึ้น
พูดถึง social media ส�ำหรับ
นักเลงคียบ์ อร์ดและนักเล่นสมาร์ทโฟน
ทั้งหลาย ที่เห็นข่าวหรือภาพอะไรแล้ว

รีบโพสต์ตอ่ ทันที แชร์กนั ไปเป็นทอดๆ
โดยไม่ใคร่ครวญให้ดี ท่านอาจมีความ
ผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์หรือเรียก
เต็มๆ ว่า พรบ.ว่าด้วยการกระท�ำผิดเกีย่ ว
กับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึง่ กฎหมาย
นี้มีระบุไว้ชัดเจนในมาตรา 14 ว่า ต้อง
ไม่น�ำข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จ หรือ
ข้อมูลใดๆ ที่สร้างความเสียหายแก่
ประชาชนมี ลั ก ษณะลามกอนาจาร
สะเทือนต่อความมั่นคงของประเทศ
กระท� ำ ผิ ด ต่ อ ความมั่ น คงแห่ ง ราช
อาณาจักร การเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
หรื อ แม้ แ ต่ เ ผยแพร่ ก ดส่ ง ต่ อ ไปยั ง
ผู ้ อื่ น ก็ มี ค วามผิ ด เท่ า กั บ เป็ น คน
โพสต์เอง มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี
ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และหาก
มีการน�ำภาพผู้อื่นไปตัดต่อให้ผู้นั้นถูก
ดูหมิน่ หรือได้รบั ความอับอาย ถือว่ามี
ความผิดตามมาตรา 16 คือมีโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมืน่ บาท
หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับค่ะ เห็นมั้ยล่ะค่ะว่า
เทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาอย่างก้าวล�ำ้ ทันสมัย
หากเรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็อาจเป็นโทษ
ถึ ง กั บ มี อ าญาติ ด ตั ว โดยที่ เ ราไม่ ไ ด้
ตั้งใจ ซึ่งไม่ควรให้เกิดขึ้นอย่างยิ่งค่ะ
เล่าสู่กันฟังเบาๆ เพื่อต้อนรับ
เทศกาลสงกรานต์ ชุ ่ ม ฉ�่ ำ ส�ำราญใจ
ตามประเพณีไทยทีส่ บื ทอดกันมาช้านาน
คราวหน้าจะน�ำสาระเบาๆ มาฝากอีก
ขอบคุณส�ำหรับการติดตามค่ะ สวัสดีคะ่

กินดี

5 เคล็ดไม่ลับ
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วิธีเลือกซื้อน�้ำดื่ม น�้ำแข็ง
และไอศครีมในฤดูร้อน
ที่มา : ส�ำนักข่าวไทย และ www.thaihealth.or.th

เข้าเดือนเมษายนของทุกปี เราต่างก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเข้าสู่เดือนที่ร้อนที่สุด ท�ำให้หลาย
คนมีความรู้สึกไม่สดชื่นเอาเสียเลย หงุดหงิดง่าย อ่อนเพลีย คงต้องหาน�้ำดื่ม น�้ำแข็ง หรือ
ไอศครีมเย็นๆ มาช่วยดับอุณหภูมิร้อนในตัวลงบ้าง ทุกวันนี้มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย แล้วจะมี
อะไรที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน วันนี้เรามีเคล็ดไม่ลับ 5 ข้อง่ายๆ
เพื่อช่วยให้เราเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยส�ำหรับหน้าร้อนนี้
1. ฉลาก น�้ำแข็งหลอดสังเกตรายละเอียดบนฉลาก 3. ภาชนะบรรจุ เครื่องดื่มบรรจุในภาชนะที่สะอาด

ดูเครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก และปิดสนิท ไม่รั่วซึม หรือมีรอยสกปรก และไม่มีร่อง
วันเดือนปีผลิต หรือวันหมดอายุ ชือ่ ผลิตภัณฑ์ ชือ่ และ รอยการเปิดใช้มาก่อน น�้ำที่บรรจุอยู่ในภาชนะต้องใส
ทีต่ งั้ ของผูผ้ ลิต และข้อความ “น�ำ้ แข็งใช้รบั ประทานได้” สะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี กลิ่น หรือรสที่ผิดปกติ
ด้วยตัวอักษรสีน�้ำเงิน
4. การเก็บอุปกรณ์ ส�ำหรับน�้ำแข็งหลอดแบบตักขาย
2. ลักษณะอาหาร ต้องมีความสะอาด ไม่มีสี กลิ่น รส ที่ไม่มีฉลาก ควรสังเกตสถานที่เก็บน�้ำแข็งว่าอยู่ในที่
ผิดปกติ และไม่เหลว หรือมีลักษณะเหมือนเคยละลาย สะอาดเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งภาชนะที่ใส่น�้ำแข็ง
มาก่อนแล้ว
ต้องถูกสุขลักษณะไม่ปนเปื้อน

5. ผู้ขาย ผู้บริโภคต้องดูสุขลักษณะของผู้ขายด้วย
เช่น เล็บมือ การแต่งกาย ภาชนะที่ใส่ไอศกรีมจะต้อง
สะอาดด้วย

ก็ ห วั ง ว่ า ทุ ก ท่ า นคงจะมี สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรง
ผ่านหน้าร้อนกันไปได้อย่างมีความสุข และขอฝาก
ให้ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร
แล้วพบกันอีกครั้งในฉบับหน้า :-
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พักดี

แอ่วเหนือ ชมดอย เที่ยวไร่ชา
สัมผัสวิถีชาวเขาที่

“แม่สลองและหัวแม่ค�ำ”
ภาพ/เรื่อง โดย : สหายป่า

...แสงแดดยามเช้าเริ่มโลมไล้ฉาบบนร่างกายทีละนิด ถ้าไม่ลุกตื่นขึ้นคงต้อง
สุกด้วยเปลวแดดเป็นแน่ เช้านี้ได้ยินเสียงอึกทึกครื้นเครง นี่คือบรรยากาศ
ความรู้สึกของการออกท่องเที่ยวดงดอยของพวกเราในครานี้
ฉบับนีเ้ ราพาท่านเดินทางสู่ “ดอยแม่สลอง” กล่าวกัน
ว่าสถานทีน่ ขี้ นึ้ ชือ่ เรือ่ ง “ชา” มาครัง้ นีเ้ ราได้ลองจิบ “ชาหมืน่ ลี”้

ชาที่มีวิธีในการชงและดื่มอย่างพิถีพิถัน และเล่าลือกันว่ากลิ่น
หอมของรสชา จะยังคงตลบอบอวลติดลิ้นนานยิ่งกว่าชาอื่นๆ
ที่ดอยแม่สลองนอกจากไร่ชาแล้ว ที่นี่ยังมีวิถีชีวิตของชาวจีน
และชาวเขาอาศัยอยู่บนดอยแห่งนี้ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแบ่งปัน
อาชีพซึ่งกันและกันซึ่งหาดูได้ยากส�ำหรับคนเมืองแบบเราๆ
บนดอยแม่ ส ลองแห่ ง นี้ ยั ง มี พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ ข อง
สมเด็จย่า ตั้งอยู่บนยอดจุดสูงสุดของดอยแม่สลอง บรรยากาศ
ที่นั่นสวยงามมองเห็นวิวแบบ 360 อาศา เลยทีเดียว ความสวย
งามยังซ่อนอยู่ในตัวเธอ เราจะไม่ลืม... “ดอยแม่สลอง”
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ตอนนี้เราทุกคนก�ำลังมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายต่อไป
คือ “ดอยหัวแม่คำ� ” ถัดไปจากดอยแม่สลองไม่ไกลนัก
โดยวิ่งรถบนทางหลวงพหลโยธินหมายเลข 1 ผ่านเส้น
ทางโค้ง ลาดชัน แต่ด้วยไหวพริบของพลขับร่างใหญ่
เรื่องอย่างนี้กลับเป็นของชอบส�ำหรับเขา ก่อนที่จะไต่
ระดั บ ไปจนสุ ด เขตในพื้ น ที่ ของโครงการเกษตรที่สูง
ภายใต้การดูแลของ “ศูนย์วจิ ยั เพือ่ เพิม่ ผลผลิตทางเกษตร
(ศวพก.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ที่แห่งนี้สนับสนุน
ระบบการผลิตแบบยังชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น
ปาเกาะญอ ม้ง ลีซอ อาข่า มูเซอ เย้า ไทยใหญ่
ไทยลื้อ ลัวะ คะฉิ่น จีนฮ่อ ปะหล่อง โดยจะแบ่งเป็นสอง
ประเภทใหญ่ๆ คือ “ชาติพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตอิงการผลิต

ข้าวนาเป็นหลัก” ตั้งถิ่นฐานในพื้นนาลุ่มบนที่สูง เช่น
ปาเกาะญอ และ “ชาติพันธุ์ที่เน้นระบบการผลิตที่
มีพืชผักไม้ผลเชิงพาณิชย์บนพื้นที่สูง” บริเวณไหล่เขา
อันลาดชัน เน้นปลูกพืชผัก ไม้ผล และชา และถือเป็น
แหล่งผลิตเมล็ดกาแฟส่งออกให้ร้านกาแฟชั้นน�ำที่เรา
ซื้อดื่มกันอยู่ทุกวันอีกด้วย
ส�ำหรับทริปนี้ การเดินทางท่องเที่ยวทั้งสองดอย
ต้องบอกได้เลยว่า นับเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีทเี่ มืองไทยของ
เรายังมีสิ่งสวยๆงามๆ ให้ชื่นชมอีกมาก อย่าลืมหา
เวลาหยุดพักสมองจากการท�ำงาน ปลีกตัวสู่ธรรมชาติ
เติมพลังให้กับตัวเองกันบ้างนะครับ....

13

สนุกดี

ผู้โชคดีจากกิจกรรมแจกทองจากกรุงไทย-แอกซ่า

แล้วพบกับกิจกรรมสนุกๆ ทาง social media จากเราอีกนะคะ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ จากกรุงไทย-แอกซ่าได้ที่
Facebook.com/KrungthaiAXALife
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อารมณ์ดี

Krungthai-AXA Life

สิ่งดีดีที่ท�ำให้อารมณ์ดี

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบรับเข้าร่วมสนุกกับเรามามากมายนะคะ
10 สิ่งอารมณ์ดีที่ท่านได้ประสบพบเห็นมา และได้รับการคัดเลือกในฉบับนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ
ท�ำงานล่วงเวลาดึกแค่ไหน
ก็สู้ไหว เพราะเป็นงานที่เรารัก
504-3180131

จะอยู่ประเทศใดในโลก ก็ไม่มี
ความสุขเท่าอยู่เมืองไทยกับแม่
504-7328496

พ่อแอบซื้อของขวัญ
วันเกิดให้แม่
505-3365002

ลูกชายสอบนานาชาติ
ระดับจังหวัด ได้เหรียญทองแดง
505-4972285

ดีใจที่คุณแม่กลับมาเดินได้ปกติ
หลังจากล้มกระดูกสันหลังทรุด
505-1477197

ถึงแม่ฉันจะไม่มีฟัน
แต่ก็ชอบให้ฉันพาไปกินสุกี้
505-4640551

สามีสุดที่รักเลิกบุหรี่ได้เป็นผล
ส�ำเร็จ หลังจากสูบมากว่า 40 ปี
502-8744349

ส่งนักเรียนไปแข่ง Skit
งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
ได้รางวัลชนะเลิศ ไชโยๆ
504-9669202

ส่งเงินให้แม่ใช้ทุกเดือนก้อดีใจแร้ว
ถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
504-8896376

วันที่หลานแฝดชาย-หญิง
ตัวน้อยลืมตาดูโลก
505-4573919

บริษัทฯ ได้จัดส่งหมอนรองมือรูปแอปเปิ้ลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือก เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส�ำหรับคอลัมน์อารมณ์ดีในฉบับนี้ ยังคงขอเชิญท่านร่วมสนุกในการแชร์สิ่งดีดีที่คุณเห็นแล้วท�ำให้คุณอารมณ์ดีหรือ
อมยิ้มได้ !!! โดยส่งมาเป็นข้อความสั้นๆ ตามตัวอย่างด้านบนเลยนะคะ พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ ส่งมาได้ที่
อีเมล customer.program@krungthai-axa.co.th หรือ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกัน ชี วิต จ� ำ กั ด (มหาชน)
ฝ่ายการตลาด (วารสารกรุงไทย-แอกซ่าไลฟ์ คอลัมน์ อารมณ์ดี)
เลขที่ 2034/116-123, 136-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ชั้น 27-28, 32-33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

10 ท่านที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับ tag ติดกระเป๋ารูปไลน์สติ๊กเกอร์จากกรุงไทย-แอกซ่า ท่านละ 1 รางวัลค่ะ
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
2034/116-123, 136-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27-28, 32-33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2689-4800 www.krungthai-axa.co.th

สามารถดาวน์โหลด Privileged Life 2015
ได้ที่ www.krungthai-axa.co.th

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 41/2553
ปณ.บดินทรเดชา

สิ่งตีพิมพ์
เหตุขัดข้องที่นำ�จ่ายผู้รับไม่ ได้
1.จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
2.ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
3.ไม่ยอมรับ
4.ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
5.เลิกกิจการ
6.ย้าย/ไม่ทราบที่อยู่ ใหม่
7.อื่นๆ

ลงชื่อ..............................................

